
  

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากดั (มหาชน) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานและงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

  บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น   

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) 
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ 
จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากบริษทัตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน 
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ได ้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

1) การรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการ 

ความเส่ียง 

  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการซ่ึงเกิดจากส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั 4 กลุ่มผลิตภณัฑ์ คือ 
ผลิตภณัฑ์ระบบดบัเพลิงและงานโครงการ ผลิตภณัฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ผลิตภณัฑ์ระบบท า
ความเยน็ และผลิตภณัฑ์ระบบพิมพดิ์จิตอลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1,344.27 ลา้นบาท 
ซ่ึงแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขการขายและการก าหนดราคาท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งรายไดจ้าก
การให้บริการตามสัญญา โครงการติดตั้งระบบดบัเพลิง ซ่ึงมีจ านวน 105.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.85 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการรวม การประมาณการผลของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการตามสัญญามี
ผลกระทบต่อรายไดท่ี้บริษทัรับรู้ในงวดซ่ึงตอ้งรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของรายการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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ขา้พเจา้ไดร้ะบุวา่ความถูกตอ้งและความครบถว้นของการรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการเป็นความเส่ียงท่ีมี
นยัส าคญัซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัการ
รับรู้รายได้จากการขายและบริการและรายละเอียดของรายได้จากการขายและบริการแยกตามส่วนงาน
ด าเนินงาน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.16 และขอ้ 23 ตามล าดบั 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ได้ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการ
ปฏิบติังานและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้สอบทานการออกแบบและการปฏิบติัตามการ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายไดจ้ากการขายและบริการและตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย การตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไข
ของสัญญาขายและบริการและตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรู้รายไดด้งักล่าว ตรวจสอบรายการรายไดจ้าก
การขายและบริการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกลว้นัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ 
ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และการทดสอบรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและบริการ 

2) การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ความเส่ียง 

  บริษทัมีค่าความนิยมจ านวน 334.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.61 ของสินทรัพยร์วม ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงเป็นค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นธุรกิจระบบท าความเยน็ และบริษทั คิว ทู เอส จ ากดั ซ่ึงเป็นธุรกิจระบบพิมพดิ์จิตอล บริษทัตอ้งมี
การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมประจ าปีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงการทดสอบการดอ้ย
ค่านั้นมีนัยส าคญัต่อการตรวจสอบเน่ืองจากจ านวนเงินดงักล่าวเป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
นอกจากน้ีขั้นตอนการทดสอบการดอ้ยค่าโดยผูบ้ริหารมีความซบัซ้อนและตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก อีกทั้ง
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด และการใช้อัตราคิดลดท่ี
เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดงักล่าว ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สภาพการตลาดในอนาคตได ้บริษทัไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.11 
ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัจ านวนเงิน
และขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีอาจกระทบต่อการดอ้ยค่าในอนาคตได ้

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้
สมมติฐานและวธีิการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการค านวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ โดยการตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนุนซ่ึงแสดงถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะ
เร่ืองการคาดการณ์การเติบโตของรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้และก าไรจากการด าเนินงานของส่วนงานดงักล่าว
ขา้งตน้  การใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต รวมทั้งการทดสอบการค านวณมูลค่า 
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ท่ีคาดว่าจะได้รับ นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้ให้ความส าคญักับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับข้อ
สมมติฐานซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการดอ้ยค่าท่ีอ่อนไหวมากท่ีสุด และมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีสุดต่อการก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความนิยม 

 

ข้อมูลอืน่  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่    

   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

                 ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด า 
เนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                  การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม 
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น เกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   
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 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม ่

  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั 
เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชี และการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ 

 

 

 

 

                                                             (นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ)  

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 
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สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 29,310,563 41,955,998

เงินลงทุนชัว่คราว 6 167,434,994 199,119,259

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 284,531,945 274,841,161

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 11,793,435 8,783,243

มูลค่างานท่ีท าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 11,421,369 11,876,749

สินคา้คงเหลือ 9 304,439,304 291,266,083

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 478,604 909,087

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 809,410,214 828,751,580

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนทัว่ไป 241,845 241,845

ลูกหน้ีระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 8 21,128,666 10,473,328

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 231,818,176 -     

ท่ีดิน และอุปกรณ์ 11 32,680,745 150,468,251

ค่าความนิยม 12 334,672,061 334,672,061

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 13 73,180,908 88,082,002

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 23,979,343 27,301,349

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,474,503 17,351,364

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 739,176,247 628,590,200

รวมสินทรัพย์ 1,548,586,461 1,457,341,780
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
บาท

หมายเหตุ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15        210,181,058 174,475,176        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,064,280 17,474,246          

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 384,041 -     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,271,500 5,816,355            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 232,900,879 197,765,777        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16        9,744,962 13,454,797          

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 17        16,670,899 14,897,993          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 22,064,273 16,546,575          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 48,480,134 44,899,365          

รวมหน้ีสิน 281,381,013 242,665,142        

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุ
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2561 2560

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250,000      292,250,000        

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250,000      292,250,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19        776,416,427      776,416,427        

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 20        27,068,831 20,350,894

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 171,470,190 125,659,317

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,267,205,448 1,214,676,638

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,548,586,461 1,457,341,780
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท
หมายเหตุ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,198,963,880    1,161,790,617       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 145,302,809       124,173,894          

รายไดอ่ื้น 11,749,984         14,736,394            

รวมรายได้ 1,356,016,673    1,300,700,905       

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 802,508,957       788,388,536          

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 128,718,817       109,157,780          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 118,974,255       105,189,730          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 138,307,328       136,830,200          

ตน้ทุนทางการเงิน 341                     239                        

รวมค่าใชจ่้าย 1,188,509,698    1,139,566,485       

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 167,506,975       161,134,420          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25     33,148,221         31,455,326            

ก าไรส าหรับปี 134,358,754       129,679,094          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
-สุทธิจากภาษีเงินได้ -     (36,937)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -     (36,937)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 134,358,754       129,642,157          

ก าไรต่อหุ้น 26     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.23                    0.22                       

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 584,500,000       584,500,000          
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

บาท
หมายเหตุ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วน

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ช าระแลว้ ทุนส ารองตามกฏหมาย

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 292,250,000      776,416,427       13,866,939                   55,106,115          1,137,639,481        

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย -                     -                     6,483,955                     (6,483,955)           -                         

จ่ายเงินปันผล 21  -                     -                     -                                (52,605,000)         (52,605,000)           

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                     -                     -                                129,679,094        129,679,094           

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                     -                                (36,937)                (36,937)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 292,250,000      776,416,427       20,350,894                   125,659,317        1,214,676,638        

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย -                     -                     6,717,937                     (6,717,937)           -                         

จ่ายเงินปันผล 21  -                     -                     -                                (81,829,944)         (81,829,944)           

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                     -                     -                                134,358,754        134,358,754           

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                     -                                -                       -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 292,250,000      776,416,427       27,068,831                   171,470,190        1,267,205,448        

หมายเหตุ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
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บาท 

ก าไรสะสม

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 134,358,754 129,679,094 

รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมด าเนินงาน :
หน้ีสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 1,184,750 (1,124,406)

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 16,358,023 16,030,593 

ค่าตดัจ าหน่ายความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 14,901,094 14,901,095 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,724,182 (1,565,529)

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (156,674) 351,164 

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (389,504) 119,437 

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (1,827,324) (7,998,166)

(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนชัว่คราว 1,706,493 5,349,408 

รายไดด้อกเบ้ียรับ (95,676) (98,744)

รายไดเ้งินปันผล -     (793,006)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,772,906 2,842,780 

ตน้ทุนทางการเงิน 341 239 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 33,148,221 31,455,326 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 203,685,586 189,149,285 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (10,860,744) 17,600,588 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (13,665,530) 804,826 

มูลค่างานท่ีท าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 455,380 (4,736,326)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

งบกระแสเงินสด
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บริษัท หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ำกัด (มหำชน)

บาท

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2561 2560

สินคา้คงเหลือ (20,268,938) (56,604,417)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 430,483 (159,100)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,123,139) (1,590,426)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 39,699,501 (5,536,407)

ประมาณหน้ีสินระยะสั้น 384,041 (167,600)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 455,145 1,175,093 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน -     (1,901,000)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,517,698 1,449,845 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 201,709,483 139,484,361 

จ่ายดอกเบ้ีย (341) (239)

จ่ายภาษีเงินได้ (38,268,022) (32,347,406)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 163,441,120 107,136,716 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 411,975,543 532,844,502 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (380,170,447) (464,136,245)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (117,000,000) -     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,727,685 581,353 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์ (7,460,653) (117,264,052)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,424,415) (1,359,440)

รับดอกเบ้ีย 95,676 98,744 

รับเงินปันผล -     793,006 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (94,256,611) (48,442,132)

บาท
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

บริษัท หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายเงินปันผล (81,829,944) (52,605,000)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (81,829,944) (52,605,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (12,645,435) 6,089,584 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 41,955,998 35,866,414 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 29,310,563 41,955,998 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม :
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
หน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัตน้ปี 4,045,276 670,455 

โอนสินคา้ไปเป็นสินทรัพยถ์าวร (5,352,797) (6,019,164)

โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นค่าใชจ่้าย (239,526) -                     

บวก  ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 130,858,486 128,017,477 

หกั    เงินสดจ่าย (128,885,068) (118,623,492)

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ ส้ินปี 426,371 4,045,276 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ำกัด (มหำชน)
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               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



- 14 - 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 (ก)  ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 

  บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัดกับกระทรวงพำณิชย์ เม่ือวนัท่ี 9 

พฤษภำคม 2544 บริษทัแปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2557 

     บริษทัมีท่ีอยูส่ ำนกังำนใหญ่ ดงัน้ี 

  ตั้ งอยู่ เลขท่ี  19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ  เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 ประเทศไทย 

 (ข)  ลกัษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลกั 

           บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัขำยส่ง ปลีกและให้บริกำรซ่อม เช่ำ เช่ำซ้ือและรับเหมำ
ติดตั้งระบบดบัเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์และวตัถุเคมีดบัเพลิง จ ำหน่ำยอุปกรณ์ห้องเยน็ จ  ำหน่ำยอุปกรณ์
กำรพิมพ ์และใหบ้ริกำรซ่อม เช่ำ อุปกรณ์กำรพิมพ ์ 

 

2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 2.1 เกณฑใ์นกำรเสนองบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรแสดงรำยกำรไดท้  ำ
ข้ึนตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษัทมหำชนจ ำกัด ท่ีก ำหนดโดย
ประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 
2543  

   งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

      งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว  

 

 2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เห ตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำ
รำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย
และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไม่มี
ควำม เก่ี ยวข้องอย่ำง เฉพ ำะ เจำะจงกับ
กิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15       

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู ้
เช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25       

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึน
ตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง
สภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
และกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง  ข้อจ ำกัด สินท รัพย์ต ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี  ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 
2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 

 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
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  ฝ่ำยบริหำรของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ขำ้งตน้ไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั 

         
3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

3.1 กำรรวมธุรกิจ  
   บริษทับนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจตำมวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำร

ควบคุมเดียวกนั 

   บริษทัมีอ ำนำจกำรควบคุมเม่ือบริษทั (1) มีอ ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุน (2) มีโอกำสเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุน และ (3) มีควำมสำมำรถ 

ในกำรใช้อ ำนำจเหนือผู ้ได้รับกำรลงทุนท ำให้เกิดผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนของ 

ผูล้งทุน 

   เม่ือมีเง่ือนไขหรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำ อ ำนำจกำรควบคุมขอ้ใดขอ้หน่ึงขำ้งตน้เปล่ียนแปลงไป 

บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำอ ำนำจกำรควบคุมกิจกำรท่ีถูกควบคุมใหม่ 
   ค่ำควำมนิยม ถูกวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจำกมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้

ซ่ึงรวมถึงกำรรับรู้จ ำนวนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักด้วยมูลค่ำสุทธิ (มูลค่ำ
ยติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำซ่ึงวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ 

  ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีบริษทัก่อข้ึน
เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดยบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทน 

ท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนและมูลค่ำของโครงกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑท่ี์ออกแทนโครงกำรของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 

   หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหำกมีภำระ
ผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และสำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

   บริษทัวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมอตัรำส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ
จำกผูถู้กซ้ือ 

   ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือของบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ เช่น ค่ำท่ีปรึกษำ
กฎหมำย ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพและค่ำท่ีปรึกษำอ่ืนๆ ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 

 

3.2 เงินตรำต่ำงประเทศ  
  รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

   รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร 
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   สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีรำยงำน แปลงค่ำ 
เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำบนัทึกรับรู้เป็นก ำไร
ขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจำกรำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงบนัทึก
ตำมเกณฑร์ำคำทุนเดิม แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

 

3.3 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์  
   เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ได้ถูกน ำมำใช้เพื่อจดักำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร

เปล่ียนแปลง ในอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ อตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงของรำคำสินคำ้ ท่ี
เกิดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน กิจกรรมจดัหำเงิน  และกิจกรรมลงทุน   

   บริษทัไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward Foreign Exchange Contracts) 
ในกำรบริหำรควำมเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ โดยไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินไวแ้ลว้ในหมำย
เหตุขอ้ 29 

   ก ำไรขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ซ่ึงใชเ้พื่อป้องกนัควำมเส่ียง
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยมิไดใ้ชก้ำรบญัชีเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงรับรู้เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยใน
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยและจ ำนวนเงินท่ีจะไดรั้บตำมสัญญำดงักล่ำวแสดงหกักลบกนัในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินและรวมอยูใ่นรำยกำรสินทรัพยห์รือหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

   บริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อกำรเก็ง
ก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

 

3.4 กำรบญัชีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

  กำรบญัชีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกมูลค่ำยติุธรรม 

   ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ถูกใช้ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงต่อกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือข้อผูกมัดท่ียงัไม่มีกำรรับรู้ ก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรตีรำคำตำมมูลค่ำยุติธรรมหรือองค์ประกอบท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงถูกบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือรำยได้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รำยกำรท่ีได้รับกำรป้องกันควำมเส่ียงวดัรำคำตำมมูลค่ำยุติธรรมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงท่ีมีกำรป้องกนั 

   บริษทัจะหยุดใช้กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงเม่ือบริษทัยกเลิกกำรป้องกนัควำมเส่ียง เคร่ืองมือ
ป้องกนัควำมเส่ียงหมดอำยุ ถูกขำย ถูกเพิกถอน หรือใช้สิทธิ หรือไม่เขำ้เง่ือนไขกำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง เม่ือคำดวำ่รำยกำรในอนำคตจะไม่เกิดข้ึนแลว้ ก ำไรหรือขำดทุนสะสมซ่ึงเคยรับรู้ในส่วน
ของผูถื้อหุน้จะถูกรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนทนัทีในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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3.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทท่ีถึงก ำหนด
จ่ำยในระยะเวลำสำมเดือนหรือน้อยกว่ำ โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรท่ีใช้เป็นหลกัประกนั และเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง 

 

3.6 เงินลงทุนชัว่ครำว 

   ตรำสำรทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดซ่ึงถือไวเ้พื่อคำ้แสดงในรำคำยุติธรรม 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรตีรำคำหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

   รำคำทุนของหลกัทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยระหวำ่งปีใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

 

3.7 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

   บริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงิน
จำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหน้ี 
ลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

 

3.8 สินคำ้คงเหลือ 

   สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
   ตน้ทุนสินคำ้คงเหลือค ำนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ประกอบดว้ยรำคำทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุน

ในกำรดัดแปลง หรือต้นทุนอ่ืน เพื่อให้สินค้ำอยู่ในสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนัในกรณีของสินค้ำ
ส ำเร็จรูป ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงั
กำรผลิตปกติ 

   มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

   บริษทัตั้งค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

 

3.9 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

   อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประเภทอำคำรให้เช่ำค ำนวณจำกรำคำทุน
โดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 จ ำนวนปี 

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 40 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 10 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 

  ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
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3.10 ท่ีดิน และอุปกรณ์ 

  กำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำ 
   อุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
   รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรได้มำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำง

สินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมจะใชง้ำนไดต้ำมวตัถุประสงค์
เป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

   ส่วนประกอบของอำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนัต้อง
บนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

   ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ี
ไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยไดอ่ื้น
หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงั 

   ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำร
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียน
แทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อมอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะ
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือเกิดข้ึน 

 

  ค่ำเส่ือมรำคำ 
   ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรอำคำร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยรำคำ

ทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 
   ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค่ำเส่ือมรำคำ

ค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 จ ำนวนปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 

ยำนพำหนะ 5 - 7 

สินทรัพยเ์พื่อเช่ำและสำธิต 5 

   ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน และไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน 
และสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

   วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอยำ่ง
นอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
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3.11 ค่ำควำมนิยม 

   ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือกิจกำรของบริษทัรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ภำยหลงัจำกกำรรับรู้
เม่ือเร่ิมแรก ค่ำควำมนิยมจะถูกวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ บริษทัท ำกำร
ประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นประจ ำทุกปี โดยไม่ค  ำนึงถึงว่ำจะมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ
เกิดข้ึนหรือไม่ 

 

3.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมำและมีอำยกุำรใชง้ำนจ ำกดัแสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 

  ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

   ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวธีิเส้นตรง
ตลอดเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ซ่ึงไม่รวมค่ำควำมนิยม โดยเร่ิมตดั
จ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

 จ ำนวนปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 

ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ (Customer Relationship) 7 

 

  วิธีกำรตัดจ ำหน่ำยระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ จะได้รับกำร
ทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

 

3.13 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

  ยอดสินทรัพยต์ำมบญัชีของบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนวำ่มีขอ้
บ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีคำดว่ำ 
จะไดรั้บคืน ส ำหรับค่ำควำมนิยมและควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ บริษทัท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี  
  ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรกำรประเมิน
มูลค่ำของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีกำรดอ้ยค่ำใน
เวลำต่อมำ ในกรณีน้ีจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

  มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำร
ใชข้องสินทรัพย ์ ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้
อตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จำกสินทรัพยอ่ื์นให้พิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 
  ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกกลบัรำยกำร เม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนเพิ่มข้ึนในภำยหลงั และกำรเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีเคยรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมจะไม่มีกำรปรับปรุงกลบัรำยกำร ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที่ท่ี
ออกรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูก
กลบัรำยกำรเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือม
รำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

 

3.14 สัญญำเช่ำ 
  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

   สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วน
ใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน  เงินท่ีต้องจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
(สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

   ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ  เช่น  เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 

  สัญญำเช่ำกำรเงิน 

   สัญญำเช่ำซ่ึงบริษัทได้รับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจ้ำของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่ำใน
มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำกำรเงินพร้อมกบัภำระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ำย ค่ำเส่ือมรำคำของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ีย
หรือค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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3.15 ผลประโยชน์ของพนกังำน 

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑ ์

คงคำ้ง 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้

บริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้
เป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
และภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับ
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย
ตลอดอำยุกำรท ำงำนของพนกังำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำน
จะไดรั้บจำกกำรท ำงำนใหก้บับริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยงุำนในอนำคตตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำ
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณ
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 

Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนักงำนมีกำรเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงเก่ียวข้อง 

กับกำรท ำงำนให้กับบริษัทในอดีตของพนักงำนจะถูกบันทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยุงำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้กำรจ่ำยจริง  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง บริษทั
รับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทั้งจ  ำนวน 

 

3.16 รำยได ้

3.16.1 กำรขำยสินคำ้ 
รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยได้จำกกำรขำยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือได้โอน
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และ
จะไม่รับรู้รำยได้ถ้ำฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแล้วนั้นหรือมี
ควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้หรือ
ให้บริกำรนั้น ไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ หรือ
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 
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3.16.2  รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือมีกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ 
 

3.16.3 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตำมสัญญำ 
รำยไดต้ำมสัญญำบริกำรประกอบดว้ยจ ำนวนเม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำบวก

จ ำนวนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเปล่ียนแปลงสัญญำอนัเกิดจำกกำรดดัแปลงงำน กำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพื่อจูงใจหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรำยได้
และสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  เม่ือสำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรตำมสัญญำ
ได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยได้และตน้ทุนบริกำรตำมสัญญำจะถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตำมสัดส่วนของขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำร 

ขั้นควำมส ำเร็จของงำนตำมสัญญำประมำณโดยอำ้งอิงกบัอตัรำส่วนของตน้ทุนบริกำร
ท่ีเกิดข้ึนของงำนท่ีท ำเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำรตน้ทุนบริกำรทั้งส้ิน  

หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรตำมสัญญำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดต้ำม
สัญญำบริกำรจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวำ่ตน้ทุนบริกำรตำมสัญญำท่ีเกิดข้ึนและมีควำมเป็นไป
ไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนบริกำรทั้งส้ินจะสูงกว่ำรำยได้ตำมสัญญำ
บริกำรทั้งส้ินจะรับรู้ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกงำนบริกำรตำมสัญญำในงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ส่วนงำนท่ีแล้วเสร็จท่ียงัมิได้ส่งมอบ และยงัมิได้ออกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บจำกลูกค้ำ
แสดงเป็นมูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 

 

3.16.4 รำยไดค้่ำเช่ำ 
รำยได้ค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นกำรเฉพำะ
เพื่อให้เกิดสัญญำเช่ำเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนรับรู้เป็น
รำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงค่ำเช่ำนั้นเกิดข้ึน 

 

3.16.5 ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตำมเกณฑ์คงคำ้ง
โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 

3.17 ค่ำใชจ่้ำย 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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3.18 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนทำงกำรเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยของเงินกูย้มื และส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย  
ตน้ทุนกำรกู้ยืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือ กำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข 

รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

3.19 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
ภำษีเงินได้ปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร

ขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรรวมธุรกิจ 
หรือรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือ
ขำดทุนประจ ำปีท่ีต้องเสียภำษี โดยใช้อตัรำภำษีท่ีประกำศใช้ ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อน ๆ 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบญัชีและมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือ
เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในคร้ังแรก กำรรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำง
บญัชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั
หำกเป็นไปไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมี
กำรกลบัรำยกำรโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี บริษทัตอ้งค ำนึงถึง
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ  ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพิ่มข้ึนและมี
ดอกเบ้ียท่ีต้องช ำระ บริษัทเช่ือว่ำได้ตั้ งภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินได้ท่ีจะจ่ำยใน
อนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั  รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนและอำจ
เก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจท ำให้บริษทัเปล่ียนกำร
ตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู่ กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินได้
คำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบได้
เม่ือบริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับ
หน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำย
ช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละ
จ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ก ำไรเพื่อ
เสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับ
ลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

 

3.20 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมัญด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหวำ่งปี และก ำไรต่อหุ้นปรับลด
ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนวำ่หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดได้
ถูกแปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด 

 

3.21 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรมเป็นรำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินในรำยกำร
ท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ไม่ว่ำรำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร
สินทรัพยห์รือหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง บริษทัพิจำรณำถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผู ้
ร่วมตลำดจะน ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดรำคำของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ โดยกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินน้ีใช้ตำมเกณฑ์ตำมท่ีกล่ำว ยกเวน้กำรจ่ำยโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ภำยใตข้อบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) รำยกำร
เช่ำภำยใตข้อบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) และกำรวดัมูลค่ำท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกบัมูลค่ำยุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ำยุติธรรม เช่น มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บในมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) หรือมูลค่ำจำกกำรใชใ้นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) 

นอกจำกน้ี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมไดจ้ดัล ำดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดย
แบ่งตำมล ำดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้และตำมล ำดบัควำมส ำคญัของขอ้มูลท่ีใช้วดัมูลค่ำ
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดับท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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3.22 ประมำณกำรทำงบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 

(1) กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรท่ีส ำคญัในกำรใชน้โยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรของบริษทั
ตอ้งอำศยัดุลยพินิจหลำยประกำร ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำรและกำรตั้งขอ้
สมมติฐำน ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนรวมทั้งกำรแสดงรำยได้ และ
ค่ำใช้จ่ำยของงวดบญัชี ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ไดพ้ิจำรณำอยำ่งสมเหตุสมผล
ภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น 

 

กำรใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรใชน้โยบำยกำรบญัชีมีดงัต่อไปน้ี 

กำรดอ้ยค่ำ 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของบริษทัจะมีกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะ

กำรเงินว่ำมีข้อบ่งช้ี เร่ืองกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำ 
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ 

 

   ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

   ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผือ่กำรลดลงของ
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย
ในกำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผื่อส ำหรับสินค้ำเก่ำล้ำสมยั เคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพ
พิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด จ ำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้
คงเหลือท่ีประมำณได้ เม่ือน ำมำเปรียบเทียบกบัจ ำนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของ
มูลค่ำสินคำ้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยภำยใตห้วัขอ้ตน้ทุนขำยและ
บริกำรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 

ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรบริกำรรับเหมำติดตั้ง 
บริษทัประมำณกำรตน้ทุนกำรรับเหมำติดตั้งของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบ

กำรติดตั้งและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรรับเหมำติดตั้งจนเสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำถึง
แนวโน้มของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุ ค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ บริษทัจะท ำกำรทบทวน
ประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำร
ตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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ประมำณกำรผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรบริกำรรับเหมำติดตั้ง 

  ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำก
โครงกำรบริกำรรับเหมำติดตั้งแต่ละโครงกำรจำกประมำณกำรตน้ทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน โดย
พิจำรณำจำกควำมคืบหนำ้ของกำรติดตั้ง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกบักำรเปล่ียนแปลงของ
รำคำวสัดุ ค่ำแรง และสภำวกำรณ์ปัจจุบนั 

 

ประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ 
บริษทัประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรถูกเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรส่งมอบโครงกำร

ล่ำช้ำ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำปรับตำมสัญญำและค ำนึงถึงระยะเวลำ
กำรท ำงำนล่ำชำ้ท่ีเกิดข้ึน โดยบริษทัไดบ้นัทึกประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ไวใ้น
งบกำรเงินแลว้ อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดป้ระมำณกำรไว ้

 

กำรจดัประเภทสัญญำเช่ำ 
ในกำรพิจำรณำจดัประเภทสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ผูบ้ริหำรของบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อ
พิจำรณำว่ำบริษทัได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำว
แลว้หรือไม่ 

 

  อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำ

กำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุน และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
คำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ในกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำรใชว้ิธีพิจำรณำ
จำกรำยได้โดยอำ้งอิงจำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนโดยผูป้ระเมิน
รำคำอิสระ  
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  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณ

อำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวน
อำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่
ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำ
ตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำร
คำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ในกำรบันทึกและวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำร
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือก
อตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนข้ึนอยู่กับหลำยปัจจยัท่ีใช้ในกำร
ค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงอตัรำคิดลด กำร
เปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัดงักล่ำว 

บริษทัไดพ้ิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้
ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดท่ี เหมำะสม บริษัทพิจำรณำใช้อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์ และมีอำยุครบก ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำท่ีต้องจ่ำยช ำระภำระผูกพัน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 17 

 

 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   

 บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หัก
ภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวน
เท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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(2) แหล่งขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินบำงรำยกำรของบริษทัวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์น

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษทัใชข้อ้มูลในตลำดท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของรำยกำรสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบั 1 ไม่สำมำรถหำได ้บริษทัไดว้ำ่จำ้งผูป้ระเมิน
มูลค่ำภำยนอกท่ีไดรั้บกำรรับรองมำเป็นผูป้ระเมินมูลค่ำ เพื่อก ำหนดเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ี
เหมำะสมรวมทั้งขอ้มูลท่ีจะตอ้งใช ้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและขอ้มูลท่ีใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินรำยกำรต่ำงๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 28 

 

4.  รำยกำรบญัชีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษัทมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ี
เก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหำรร่วมกนั หรือเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิด รำยกำร
บญัชีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจ โดย
ถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงกนัไวส้ ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

  ลกัษณะของควำมสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั/บุคคล 

 ประเทศ/
สญัชำติ 

 

ควำมสมัพนัธ์ 
 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บริษทั หำญเอน็ยเินียร่ิง จ  ำกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั พระบริบำล จ ำกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

นำยเจน ชำญณรงค ์  ไทย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมกำร 

นำงสิริมำ เอ่ียมสกุลรัตน์  ไทย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมกำร 

ผูบ้ริหำรส ำคญั  ไทย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บุคคลท่ีมีอ ำนำจและรับผิดชอบในกำรบริหำรงำน 

 

หลกัเกณฑใ์นกำรเรียกเก็บรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 

  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซ้ือสินคำ้ ตำมรำคำตลำด 

ซ้ือขำยอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

รำยไดอ่ื้น ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุ้น 

 

สัญญำท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน ดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

  ผูใ้ห้เช่ำ  ระยะเวลำ  ค่ำเช่ำต่อเดือน (บำท) 

สญัญำเช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน  คุณเจน ชำญณรงค ์  3 ปี  53,100 

  บริษทั หำญเอน็ยเินียร่ิง จ  ำกดั  3 ปี  498,996 

สญัญำเช่ำพ้ืนท่ีคลงัสินคำ้  บริษทั พระบริบำล จ ำกดั  3 ปี  280,900 
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  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 บำท 

 2561  2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน    

 บริษทั หำญเอน็ยเินียร่ิง จ  ำกดั 2,336,218  2,360,022 

 

  รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

 บำท 

 2561  2560 

ซ้ืออุปกรณ์    

 บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 284,673  - 

    

ค่ำเช่ำและบริกำรส ำนกังำน     

 บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 5,987,952  5,987,952 

 นำยเจน  ชำญณรงค ์ 637,200  637,200 

 6,625,152  6,625,152 

ค่ำเช่ำคลงัสินคำ้     

 นำงสิริมำ  เอ่ียมสกุลรัตน์ 1,966,300  3,370,800 

 บริษทั พระบริบำล จ ำกดั 1,404,500  - 

 3,370,800  3,370,800 

    

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั    

 กรรมกำร 3,970,000  2,655,000 

 ผูบ้ริหำรส ำคญั    

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,059,930  12,162,354 

  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 425,795  442,384 

 16,455,725  15,259,738 

 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ได้แก่ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนบัต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ 
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 

 บำท 

 2561  2560 

เงินสดในมือ 118,915  150,158 

เงินฝำกธนำคำร  - บญัชีกระแสรำยวนั 3,758,241  4,116,991 

   - บญัชีออมทรัพย ์ 25,433,407  37,688,849 

 รวม 29,310,563  41,955,998 

  

6.  เงินลงทุนชัว่ครำว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ประกอบดว้ย 

 

 บำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   

 รำคำทุน 

 

 ก ำไร (ขำดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำก
กำรปรับมูลค่ำของ

เงินลงทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม 

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้    

 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  167,326,447  108,547  167,434,994 

 - เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 2,989  -  2,989 

หกั  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน (2,989)  -  (2,989) 

รวม 167,326,447  108,547  167,434,994 

      

 

 บำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 รำคำทุน 

 

 ก ำไร (ขำดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำก
กำรปรับมูลค่ำของ

เงินลงทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม 

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้    

 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  197,304,219  1,815,040  199,119,259 

 - เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 5,977  -  5,977 

หกั  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน (5,977)  -  (5,977) 

รวม 197,304,219  1,815,040  199,119,259 
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7. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บำท 

 2561  2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้    

 ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 263,108,696  262,887,141 

 หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,475,013)  (4,290,263) 

  สุทธิ 257,633,683  258,596,878 

ลูกหน้ีอ่ืน    

 ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,336,218  2,360,022 

 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 1,157,930  224,933 

 เงินประกนัผลงำนคำ้งรับ 9,457,971  9,150,116 

 เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 9,595,215  1,451,984 

 ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 3,677,167  2,862,823 

 รำยไดค้ำ้งรับ 673,761  194,405 

  รวมลูกหน้ีอ่ืน 26,898,262  16,244,283 

  รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 284,531,945  274,841,161 

 

  ลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 บำท 

 2561  2560 

ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 171,737,088  184,348,418 

เกินก ำหนดช ำระ    

 นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน 81,579,532  69,658,516 

 มำกกวำ่ 3 ถึง 6 เดือน 5,357,886  4,119,975 

 มำกกวำ่ 6 ถึง 12 เดือน 804,084  1,065,338 

 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 3,630,106  3,694,894 

  รวม 263,108,696  262,887,141 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,475,013)  (4,290,263) 

  ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 257,633,683  258,596,878 
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8. ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ประกอบดว้ย 

 บำท 

 2561  2560 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - อุปกรณ์กำรพิมพ ์ 32,922,101  19,256,571 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (11,793,435)  (8,783,243) 

ลูกหน้ีระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 21,128,666  10,473,328 

 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระและมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ
ส ำหรับสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 บำท 

 2561  2560 

 

จ ำนวนเงิน 

ขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ี
จะตอ้งช ำระ  

มูลค่ำปัจจุบนัของ
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี
ลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ  

จ ำนวนเงิน 

ขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ี
จะตอ้งช ำระ  

มูลค่ำปัจจุบนัของ
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี
ลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ 

ระยะเวลำกำรรับช ำระ        

 ภำยใน 1 ปี 16,521,656  11,793,435  12,279,962  8,783,243 

 เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 30,963,874  21,128,666  14,852,670  10,473,328 

 47,485,530  32,922,101  27,132,632  19,256,571 

หกั  รำยไดด้อกเบ้ียทำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (14,563,429)  -  (7,876,061)  - 

 32,922,101  32,922,101  19,256,571  19,256,571 

 

9. สินคำ้คงเหลือ 

  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บำท 

 2561  2560 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 261,955,093  242,933,254 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 58,621,511  61,745,947 

  รวม 320,576,604  304,679,201 

หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (16,137,300)  (13,413,118) 

สินคำ้คงเหลือ 304,439,304  291,266,083 

 

  มูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 
2560 มีจ  ำนวน 3.21 ลำ้นบำท และ 4.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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10. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  
  อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประกอบดว้ย 

 บำท 

 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 60  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้/  ณ  31 ธ.ค. 61 

       โอนออก   

รำคำทุน          

ท่ีดิน -  57,695,421  -  114,950,000  172,645,421 

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง -  55,675,068  -  -  55,675,068 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง -  2,671,760  -  -  2,671,760 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ -  957,751  -  -  957,751 

    รวม -  117,000,000  -  114,950,000  231,950,000 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง -  (99,147)  -  -  (99,147) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง -  (19,032)  -  -  (19,032) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ -  (13,645)  -  -  (13,645) 

    รวม -  (131,824)  -  -  (131,824) 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน-สุทธิ -        231,818,176 

 บำท 

 2561  2560 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 131,824  - 

  รวม 131,824  - 

ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนวตัถุประสงคข์องกำรถือครองท่ีดินจำกเดิมเพื่อกำรใชใ้นอนำคต
เป็นเพื่อหำประโยชน์จำกกำรเพิ่มมูลค่ำของท่ีดิน บริษทัจึงไดโ้อนท่ีดินดงักล่ำวจำกท่ีดินท่ีมีไวใ้ชง้ำนเป็น
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนจ ำนวน 114.95 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี บริษทัไดมี้กำรประเมิน
รำคำจำกผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์รำคำตลำดในกำรประเมินมูลค่ำ ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 17 
กนัยำยน 2561 มีมูลค่ำยติุธรรม เป็นจ ำนวนเงิน 117.04 ลำ้นบำท  

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำร
บริษทัมีมติอนุมติักำรท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นคลงัสินคำ้
แห่งเดียวของบริษทัในอนำคต บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง จ ำนวนเงิน 117.00 
ลำ้นบำท โดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงดงักล่ำวไดมี้ผูเ้ช่ำอยูใ่นปัจจุบนั 2 รำย สัญญำเช่ำมีก ำหนดเวลำส้ินสุด
ตำมสัญญำในวนัท่ี 15 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 และบริษทัมีรำยไดค้่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 922,886 บำท และมีค่ำใชจ่้ำยในกำร
ด ำเนินงำนจ ำนวนเงิน 131,824 บำท 
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11. ท่ีดิน และอุปกรณ์  
  ท่ีดิน และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

 บำท 

 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 60  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้/  ณ  31 ธ.ค. 61 

       โอนออก   

รำคำทุน          

ท่ีดิน 114,950,000  -  -  (114,950,000)  - 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 3,686,673  624,263  (142,283)  11,781  4,180,434 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 24,913,580  1,757,113  (1,025,223)  -  25,645,470 

ยำนพำหนะ 26,130,288  4,661,404  (5,359,657)  -  25,432,035 

สินทรัพยเ์พ่ือเช่ำและสำธิต 36,680,064  5,838,956  (4,840,241)  -  37,678,779 

สินทรัพยร์ะหว่ำงท ำ -  34,211  -  (11,781)  22,430 

    รวม 206,360,605  12,915,947  (11,367,404)  (114,950,000)  92,959,148 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (2,590,154)  (553,771)  138,882  -  (3,005,043) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (13,855,517)  (4,599,305)  747,725  -  (17,707,097) 

ยำนพำหนะ (14,396,823)  (2,381,448)  3,330,749  -  (13,447,522) 

สินทรัพยเ์พ่ือเช่ำและสำธิต (25,049,860)  (4,427,130)  3,358,249  -  (26,118,741) 

    รวม (55,892,354)  (11,961,654)  7,575,605  -  (60,278,403) 

ท่ีดินและอุปกรณ์-สุทธิ 150,468,251        32,680,745 

 

 บำท 

 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 59  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้/  ณ  31 ธ.ค. 60 

       โอนออก   

รำคำทุน          

ท่ีดิน -  114,950,000  -  -  114,950,000 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 3,426,173  244,141  (19,146)  35,505  3,686,673 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 23,809,369  1,616,007  (511,796)  -  24,913,580 

ยำนพำหนะ 27,550,904  829,501  (2,250,117)  -  26,130,288 

สินทรัพยเ์พ่ือเช่ำและสำธิต 34,646,278  6,032,510  (3,846,614)  (152,110)  36,680,064 

    รวม 89,432,724  123,672,159  (6,627,673)  (116,605)  206,360,605 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (1,986,238)  (598,494)  11,374  (16,796)  (2,590,154) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (9,796,693)  (4,522,313)  463,489  -  (13,855,517) 

ยำนพำหนะ (13,503,557)  (2,294,351)  1,401,085  -  (14,396,823) 

สินทรัพยเ์พ่ือเช่ำและสำธิต (22,580,953)  (4,872,220)  2,244,910  158,403  (25,049,860) 

    รวม (47,867,441)  (12,287,378)  4,120,858  141,607  (55,892,354) 

ท่ีดินและอุปกรณ์-สุทธิ 41,565,283        150,468,251 
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 บำท 

 2561  2560 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - ตน้ทุนขำย 4,189,592  4,502,127 

 - ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 7,772,062  7,785,251 

  รวม 11,961,654  12,287,378 

 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีอุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำเต็มมูลค่ำแลว้ แต่ยงัคงใช้งำน
อยูมี่รำคำทุนรวมเป็นจ ำนวน 27.69 ลำ้นบำท และ 24.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี  18 ตุลำคม 2560 ท่ีประชุม
กรรมกำรไดมี้มติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัให้ซ้ือท่ีดินขนำด 5 - 0 - 90 ไร่ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 114.95 ลำ้นบำทซ่ึง
ตั้ งอยู่ท่ีต  ำบลดอกไม้ (ส ำโรงฝ่ังเหนือ) อ ำเภอประเวศ(พระโขนง) กรุงเทพมหำนคร เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรคลงัสินคำ้แบบรวมศูนย ์และไดโ้อนกรรมสิทธ์ิท่ีส ำนกังำนท่ีดินแลว้ ในวนัท่ี 30 
ตุลำคม 2560  ในระหว่ำงปี 2561  บริษัทได้มีกำรโอนท่ีดินดังกล่ำวไปเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  
(หมำยเหตุขอ้ 10) 

 

12. ค่ำควำมนิยม 

   เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2559 บริษทัได้มีกำรซ้ือและรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ 
จ  ำกดั และบริษทั คิว ทู เอส จ ำกดั โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 675.36 ลำ้นบำท เพื่อแลกกบัสินทรัพย์
สุทธิท่ีระบุได้ของทั้ง 2 บริษทัจ ำนวน 340.69 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นผลท ำให้เกิดค่ำควำมนิยม จ ำนวน 334.67 
ลำ้นบำท 

 

กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัได้มีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมซ่ึงเกิดจำกกำรเขำ้ซ้ือและรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั และบริษทั คิว ทู เอส 
จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยภำยใต้กระบวนกำรโอนกิจกำรทั้งหมด และปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด (Cash Generating Unit (“CGU”)) ประกอบดว้ย หน่วยของผลิตภณัฑ์ระบบท ำควำมเยน็ 
และระบบพิมพดิ์จิตอล โดยกำรเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพยซ่ึ์งรวมค่ำควำมนิยม กบั มูล
ค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่ำกำรใชป้ระโยชน์ ซ่ึงค ำนวณ
จำกประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่ไดรั้บจำกกำรใชห้น่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดอยำ่ง
ต่อเน่ือง กระแสเงินสดถูกประมำณกำรตลอดช่วงเวลำ 5 ปี ก่อนอตัรำกำรเติบโตของมูลค่ำปัจจุบนัสุดทำ้ย 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้เช่ือวำ่ค่ำควำมนิยมไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 
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ขอ้สมมติฐำนส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรมูลค่ำจำกกำรใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

ขอ้สมมติฐำนส ำคญั  มูลค่ำ  วิธีท่ีถูกใชใ้นกำรพิจำรณำมูลค่ำ 
- อตัรำคิดลด (Discount rate)  ต้นทุน เงินทุ นถัวเฉ ล่ีย ร้อยละ 

10.05 (Weighted average cost of 

capital : WACC) 

 อัตรำคิดลดซ่ึงเป็นอัตรำก่อนภำษีท่ีสะท้อนถึง
ควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพำะท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยธุรกิจ 

- อตัรำเติบโตของมูลค่ำปัจจุบนัสุดทำ้ย 
(Terminal Value Growth Rate) 

 ร้อยละ 0.0  อตัรำคำดกำรณ์ท่ีเหมำะสม 

 

13. ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ 
    ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ ประกอบดว้ย  

 บำท 

 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ 31 ธ.ค. 61 

รำคำทุน        

ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 104,307,663  -  -  104,307,663 

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (16,225,661)  (14,901,094)  -  (31,126,755) 

ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้-สุทธิ 88,082,002      73,180,908 

 

 บำท 

 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ 31 ธ.ค. 60 

รำคำทุน        

ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 104,307,663  -  -  104,307,663 

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,324,566)  (14,901,095)  -  (16,225,661) 

ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้-สุทธิ 102,983,097      88,082,002 

 

 บำท 

 2561  2560 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 14,901,094  14,901,095 

 

14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

 บำท 

 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้/ 
โอนออก 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

รำคำทุน          

ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 36,323,635  495,729  -  752,300  37,571,664 

ซอฟตแ์วร์ระหว่ำงติดตั้ง 409,490  446,810  -  (752,300)  104,000 

 รวม 36,733,125  942,539  -  -  37,675,664 
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 บำท 

 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้/ 
โอนออก 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม          

ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (9,431,776)  (4,264,545)  -  -  (13,696,321) 

 รวม (9,431,776)  (4,264,545)  -  -  (13,696,321) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 27,301,349        23,979,343 

 

 บำท 

 ยอดตำมบญัชี  กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้/ 
โอนออก 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

รำคำทุน          

ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 32,397,269  3,926,366  -  -  36,323,635 

ซอฟตแ์วร์ระหว่ำงติดตั้ง 40,000  418,950  (40,000)  (9,460)  409,490 

 รวม 32,437,269  4,345,316  (40,000)  (9,460)  36,733,125 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม          

ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (5,688,561)  (3,743,215)  -  -  (9,431,776) 

 รวม (5,688,561)  (3,743,215)  -  -  (9,431,776) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 26,748,708        27,301,349 

 

 บำท 

 2561  2560 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - ตน้ทุนขำย 766,137  366,813 

 - ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 3,498,408  3,376,402 

  รวม 4,264,545  3,743,215 

 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยเต็มมูลค่ำแลว้ แต่
ยงัคงใชง้ำนอยูมี่รำคำทุนรวมเป็นจ ำนวน 1.05 ลำ้นบำท และ 1.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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15.  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บำท 

 2561  2560 

เจำ้หน้ีกำรคำ้    

 เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 128,374,706  109,507,541 

เจำ้หน้ีอ่ืน    

 เจำ้หน้ีอ่ืน 6,363,099  7,635,292 

 ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 15,545,412  15,724,913 

 ค่ำโบนสัคำ้งจ่ำย 17,851,309  17,038,854 

 เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร 29,354,624  13,667,774 

 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 7,239,383  6,554,919 

 อ่ืนๆ 5,452,525  4,345,883 

 รวม 81,806,352  64,967,635 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 210,181,058  174,475,176 

 

16. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

   กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 881,759  233,664  -  1,115,423 

 ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 2,682,624  544,836  -  3,227,460 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 1,195  -  -  1,195 

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,507,594  359,342  -  2,866,936 

 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 115,358  (20,329)  -  95,029 

  รวม 6,188,530  1,117,513  -  7,306,043 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

   สินคำ้คงเหลือ  (จำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรม
 ของกำรรวมกิจกำร) 

 

257,334 

  

96,979 

  

- 

  

160,355 

 อุปกรณ์ (จำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมของกำร
 รวมกิจกำร) 

 

833,261 

  

366,814 

  

- 

  

466,447 

 ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
 ของเงินลงทุนชัว่ครำว 

 

363,008 

  

105,947 

  

- 

  

257,061 

 ควำมสมัพนัธ์ลูกคำ้(จำกกำรปรับปรุงมูลค่ำ
 ยติุธรรมของกำรรวมกิจกำร) 

 

17,616,400 

  

2,980,219 

  

- 

  

14,636,181 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ 274,637  68,502  -  206,135 

   สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 298,687  (1,026,139)  -  1,324,826 

  รวม 19,643,327  2,592,322  -  17,051,005 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (13,454,797)      (9,744,962) 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ   3,709,835  -   
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 บำท 

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,195,632  (313,873)  -  881,759 

 ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 2,995,730  (313,106)  -  2,682,624 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 1,195  -  -  1,195 

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,018,065  480,295  9,234  2,507,594 

 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 35,709  79,649  -  115,358 

  รวม 6,246,331  (67,035)  9,234  6,188,530 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

   สินคำ้คงเหลือ(จำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรม
 ของกำรรวมกิจกำร) 

 

1,510,907 

  

1,253,573 

  

- 

  

257,334 

 อุปกรณ์ (จำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมของกำร
 รวมกิจกำร) 

 

1,280,764 

  

447,503 

  

- 

  

833,261 

 ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
 ของเงินลงทุนชัว่ครำว 

 

1,432,885 

  

1,069,877 

  

- 

  

363,008 

 ควำมสมัพนัธ์ลูกคำ้(จำกกำรปรับปรุงมูลค่ำ
 ยติุธรรมของกำรรวมกิจกำร) 

 

20,596,619 

  

2,980,219 

  

- 

  

17,616,400 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ 275,685  1,048  -  274,637 

   สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 106,499  (192,188)  -  298,687 

  รวม 25,203,359  5,560,032  -  19,643,327 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (18,957,028)      (13,454,797) 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ   5,492,997  9,234   

 

17. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

 กำรเปล่ียนแปลงของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 

 2561   2560 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ยกมำ 14,897,993  13,910,041 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 1,772,906  2,842,780 

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั        -  46,172 

ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำร        -  (1,901,000) 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ยกไป 16,670,899  14,897,993 
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 ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

 บำท 

 2561  2560 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั    

 ตน้ทุนขำย 207,419  322,323 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 478,869  597,060 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 673,138  1,419,061 

 รวม 1,359,426  2,338,444 

ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 413,480  504,336 

 รวม 1,772,906  2,842,780 

 

 ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

 ร้อยละ 

 2561  2560 

อตัรำคิดลด 2.40 - 2.99  2.40 - 2.99 

อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 4.50  4.50 

อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน 0 - 29  0 - 29 

อตัรำกำรมรณะ ตำรำงมรณะไทย 
ปี 2560 

 ตำรำงมรณะไทย 
ปี 2560 

 

  กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว   
  ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 2561 

 ร้อยละ  บำท 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัรำคิดลด 2.90 - 3.49  (1.90) - (2.49)  (747,102)  804,187 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 1  (1)  1,481,105  (1,289,997) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  20  (20)  (1,970,811)  2,420,057 

อตัรำมรณะ 20  (20)  (184,305)  187,015 

 
 2560 

 ร้อยละ  บำท 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัรำคิดลด 2.90 - 3.49  (1.90) - (2.49)  (721,984)  778,277 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 1  (1)  1,303,244  (1,138,810) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  20  (20)  (1,702,110)  2,069,337 

อตัรำมรณะ 20  (20)  (163,821)  166,202 



- 44 - 

 

   เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน ซ่ึง
กฎหมำยดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำ
ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนัสุดทำ้ย จำกปัจจุบนัอตัรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยหำกกฎหมำยดงักล่ำวมี
ผลบงัคบัใช้ บริษทัจะรับรู้ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มข้ึนประมำณ 3.90 ล้ำนบำท และท ำให้
ก ำไรลดลงประมำณ 3.12 ลำ้นบำท 

 

18. โครงกำรสะสมหุน้ส ำหรับพนกังำน 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์ห ้              
ควำมเห็นชอบโครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนกังำน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 รวมระยะเวลำ 5 ปี 

พนกังำนท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมโครงกำร พนกังำนประจ ำท่ีมีอำยงุำนตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป หรือ  

 ผูบ้ริหำรระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป โดยเป็นไปตำมควำมสมคัรใจ  

รูปแบบโครงกำร เงินส่วนท่ีพนกังำนจ่ำยเพ่ือเขำ้ร่วมโครงกำร: อตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน   

 เงินส่วนท่ีผูบ้ริหำรจ่ำยเพ่ือเขำ้ร่วมโครงกำร: อตัรำร้อยละ 5 - 25 ของเงินเดือน   

 

เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ำยสมทบท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร: อตัรำร้อยละ 100 ของเงินท่ีพนักงำนหรือผูบ้ริหำร
จ่ำยเขำ้โครงกำร  

ก ำหนดกำรซ้ือหุ้นเขำ้โครงกำร ทุกเดือน 

เง่ือนไขกำรถือครองหลกัทรัพย ์ ปีท่ี 1 - 2  ไม่สำมำรถขำยหุ้นได ้  

 ครบ 2 ปี สำมำรถขำยหุ้นไดร้้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นท่ีสะสมได ้   

 ครบ 3 ปี สำมำรถขำยหุ้นไดร้้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีสะสมได ้   

 ครบ 4 ปี สำมำรถขำยหุ้นไดร้้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นท่ีสะสมได ้   

 ครบ 5 ปี สำมำรถขำยหุ้นไดท้ั้งจ  ำนวน  

ตวัแทนด ำเนินกำร บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน)  

 

ในระหว่ำงปี 2561 และ 2560 บริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบโครงกำรเป็นจ ำนวนเงิน 4.30 ลำ้นบำท และ 

3.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

19. ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำย
หุน้สูงกวำ่มูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได ้

 

20. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 บริษทัจะตอ้งจดัสรร 

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละหำ้ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกั
ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุน 

จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้
 



- 45 - 

 

21. กำรจดัสรรก ำไรสะสม 

  เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงิน
ปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.14 บำท ส ำหรับหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยและไดรั้บช ำระแลว้จ ำนวน 584,500,000 หุ้น คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 81,830,000 บำท และไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 แลว้เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงิน
ปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.09 บำท ส ำหรับหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยและไดรั้บช ำระแลว้จ ำนวน 584,500,000 หุ้น คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 52,605,000 บำท และไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 แลว้เม่ือ
วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

 

22. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงกำรคลงัและจดักำรกองทุน
โดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
และบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเป็นจ ำนวน 3.69 ลำ้นบำท และ 3.47 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

23.  ส่วนงำนด ำเนินงำน 

  บริษทัไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ รูปแบบหลกัในกำรรำยงำนส่วนงำน
ธุรกิจ พิจำรณำจำกระบบกำรบริหำรกำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของบริษทัเป็น
เกณฑ ์

  บริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจท่ีส ำคญั ดงัน้ี  
  ส่วนงำน 1 ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงำนโครงกำร 

  ส่วนงำน 2 ผลิตภณัฑร์ะบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ 

  ส่วนงำน 3 ผลิตภณัฑร์ะบบท ำควำมเยน็ 

  ส่วนงำน 4 ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 
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ส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 บำท 

 2561  2560 

 ส่วนงำน 1   ส่วนงำน 2  ส่วนงำน 3  ส่วนงำน 4  รวม  ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  ส่วนงำน 3  ส่วนงำน 4  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 455,822,992   89,327,713  320,393,769  333,419,406  1,198,963,880  482,078,671  86,175,228  312,505,656  281,031,062  1,161,790,617 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 113,762,085   -  -  31,540,724  145,302,809  97,465,789  -  -  26,708,105  124,173,894 

ตน้ทุนขำย (321,576,984)   (66,951,338)  (220,848,813)  (193,131,822)  (802,508,957)  (352,168,434)  (63,920,498)  (216,282,256)  (156,017,348)  (788,388,536) 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร (98,996,395)   -  -  (29,722,422)  (128,718,817)  (84,366,682)  -  -  (24,791,098)  (109,157,780) 

ก ำไรขั้นตน้ 149,011,698   22,376,375  99,544,956  142,105,886  413,038,915  143,009,344  22,254,730  96,223,400  126,930,721  388,418,195 

รำยไดอ่ื้น          11,749,984          14,736,394 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย          (118,974,255)          (105,189,730) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร          (138,307,328)          (136,830,200) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน          (341)          (239) 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้          167,506,975          161,134,420 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้          (33,148,221)          (31,455,326) 

ก ำไรส ำหรับงวด          134,358,754          129,679,094 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน          -          (36,937) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด          134,358,754          129,642,157 
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ส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจในงบแสดงฐำนะกำรเงินยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 บำท 

 2561  2560 

 ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  ส่วนงำน 3  ส่วนงำน 4  รวม  ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  ส่วนงำน 3  ส่วนงำน 4  รวม 

สินทรัพยร์วมของส่วนงำน                    

     ลูกหน้ีกำรคำ้ 117,937,369  21,920,000  64,914,818  58,336,509  263,108,696  118,277,781  19,084,979  70,716,894  54,807,487  262,887,141 

     สินคำ้คงเหลือ 150,572,953  11,878,951  72,802,342  69,185,058  304,439,304  136,777,641  9,087,611  87,324,064  58,076,767  291,266,083 

     ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ -  -  52,858,177  20,322,731  73,180,908  -  -  63,624,490  24,457,512  88,082,002 

     ค่ำควำมนิยม -  -  200,066,500  134,605,561  334,672,061  -  -  200,066,500  134,605,561  334,672,061 

     สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั                    

         - อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  -  -  -  231,818,176  -  -  -  -  - 

         - ท่ีดินและอุปกรณ์ -  -  -  -  32,680,745  -  -  -  -  150,468,251 

         - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  -  -  23,979,343  -  -  -  -  27,301,349 

         - อ่ืนๆ -  -  -  -  284,707,228  -  -  -  -  302,664,893 

สินทรัพยร์วมของส่วนงำน 268,510,322  33,798,951  390,641,837  282,449,859  1,548,586,461  255,055,422  28,172,590  421,731,948  271,947,327  1,457,341,780 

                    

หน้ีสินรวมของส่วนงำน -  -  -  -  281,381,013  -  -  -  -  242,665,142 
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  ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทไม่มีรำยได้จำกกำรขำยกับลูกค้ำ
บุคคลภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงท่ีมีจ  ำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของรำยไดร้วม 

  บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรกับลูกค้ำภำยนอกมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้รวมจำกกำร
ใหบ้ริกำร 

  ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจำกลูกคำ้รำย
ใหญ่จ ำนวน 2 รำย จ ำนวนเงินรวม 42.98 ลำ้นบำท และ 25.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

24. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

    รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 บำท 

 2561  2560 

ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 813,401,193  842,886,768 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป (20,268,938)  (56,604,417) 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 196,747,200  180,480,747 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำนกังำน 14,249,352  13,892,961 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 31,259,117  30,931,688 

อ่ืนๆ 153,121,774  127,978,738 

 รวม 1,188,509,698  1,139,566,485 

 

25. ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

25.1  ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

         ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  

 บำท 

 2561  2560 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :    

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :    

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 36,858,056  36,948,323 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :    

กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก    

 และท่ีกลบัรำยกำร (3,709,835)  (5,492,997) 

 รวม 33,148,221  31,455,326 
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 25.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดแ้ละผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำ
ภำษีท่ีใช ้

       ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 

 2561  2560 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 167,506,975  161,134,420 

อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20%  20% 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 33,501,395  32,226,884 

รำยกำรกระทบยอด    

 ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน    

  กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี    

  - ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตใหถื้อเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ    

   ก ำไรทำงภำษี 20,775  92,100 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษีไดเ้พิ่มข้ึน (373,949)  (650,664) 

อ่ืนๆ -  (212,994) 

รวมรำยกำรกระทบยอด (353,174)  (771,558) 

รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 33,148,221  31,455,326 

 

 25.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้

   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 2561  2560 

 

จ ำนวนภำษี 
(บำท)  

อตัรำภำษี  
(%)  

จ ำนวนภำษี 
(บำท)  

อตัรำภำษี  
(%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 167,506,975    161,134,420   

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 33,501,395  20.00  32,226,884  20.00 

รำยกำรกระทบยอด (353,174)  (0.21)  (771,558)  (0.48) 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 33,148,221  19.79  31,455,326  19.52 

 

26. ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 

  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั
ท่ีออกและช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 

  2561  2560 

ก ำไรส ำหรับปี (บำท)  134,358,754  129,679,094 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น)  584,500,000  584,500,000 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน  (บำทต่อหุ้น)         0.23  0.22 
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27. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  
27.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทมีหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรเพื่อใช้ในกำรค ้ ำ

ประกนัสินค้ำและผลงำนตำมสัญญำว่ำจำ้งงำนติดตั้งระบบจ ำนวนเงิน 21.86 ล้ำนบำท และ 18.78 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั  

27.2  วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

  วงเงิน (ลำ้นบำท)  อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
ประเภทสินเช่ือ  2561  2560  2561  2560 

เงินเบิกเกินบญัชี  11.00 

 

11.00 

 

MOR 

 

MOR 

 

  

   

เงินฝำกประจ ำ 
 

เงินฝำกประจ ำ 
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท  160.00  160.00  MLR-1,MMR  MLR-1,MMR 

หนงัสือค ้ำประกนั  54.00 

 

24.47 

 

1.65 - 2% 

 

1.65 - 2% 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  562.39  562.39     

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน  5.00 

 

5.00 

 

MLR 

 

MLR 

รวม  792.39 

 

762.86 

    สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้         

(ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)  3.00 

 

3.00 

 

   

27.3 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยมีดงัน้ี 

  ลำ้นบำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ  2561  2560 

ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี  11.92 13.71 

ครบก ำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1.57 12.65 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีจ ำนวนเงิน 14.25 ลำ้น
บำท และ 13.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

28. กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 บริษทัใชว้ธีิรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้น
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

  ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้มำใช้ บริษทัจะตอ้งพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกต
ได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยุติธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภท
ของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
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  ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพ
  คล่อง 

  ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรง
  หรือทำงออ้ม 

  ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีบริษทั
  ประมำณข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมซ่ึงแยกตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมได ้ดงัน้ี 

 บำท 

 2561 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ำยุติธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  167,434,994  -  167,434,994 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  (1,677,459)  -  (1,677,459) 

 

 บำท 

 2560 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ำยุติธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  199,119,259  -  199,119,259 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  (514,283)  -  (514,283) 

 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ

แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงข้อมูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของ
เงินตรำต่ำงประเทศ และอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวำ่งงวดไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยติุธรรมตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
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สินทรัพยท์ำงกำรเงิน/  มูลค่ำยติุธรรม (บำท)  ล ำดบัชั้น  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
หน้ีสินทำงกำรเงิน  2561  2560  มูลค่ำยติุธรรม  และขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ทำงกำรเงิน         

 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 (1,677,459)  (514,283)  ล ำดบั 2  ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนำคตประมำณ
จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ (จำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ีสำมำรถสังเกตได ้
ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) และ
อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำตำมสัญญำ ซ่ึง
คิดลดด้วยอตัรำท่ีสะท้อนถึงควำมเส่ียง
ดำ้นสินเช่ือของคู่สญัญำต่ำงๆ 

 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินข้ำงต้น แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์
หมุนเวยีนอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

วธีิกำรท่ีบริษทัใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรม มีดงัน้ี 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน                             
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีมีรำคำตำมบญัชี ใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

เงินลงทุนทัว่ไป มีมูลค่ำยติุธรรมไม่ต่ำงจำกมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีรำยงำนอยำ่งมีสำระส ำคญั 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้ นและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีรำคำตำม
บญัชี ณ วนัท่ีรำยงำนของหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรมเน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
เหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

 

29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบำยกำรจดักำรควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรเงิน 

บริษัทมีควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบ้ียและอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ บริษทัไม่มี
กำรถือหรือใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือกำรคำ้  

กำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นส่วนที่ส ำคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในกำรควบคุมให้มี
ควำมสมดุลของระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจำรณำระหว่ำงตน้ทุนท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงและตน้ทุน
ของกำรจดักำรควำมเส่ียง ฝ่ำยบริหำรไดมี้กำรควบคุมกระบวนกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีควำมสมดุลระหวำ่งควำมเส่ียงและกำรควบคุมควำมเส่ียง 
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กำรบริหำรจดักำรทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือกำรรักษำระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษำนักลงทุน เจำ้หน้ีและ
ควำมเช่ือมัน่ของตลำดและก่อให้เกิดกำรพฒันำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำกบัดูแล
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซ่ึงบริษทัพิจำรณำจำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วน ของผู ้
ถือหุน้ อีกทั้งยงัก ำกบัดูแลระดบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

 

ควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงเกิดจำกกำรซ้ือสินคำ้ท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ บริษทัไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวจะมีอำยุไม่เกินหน่ึงปี 
เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  สัญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ณ วนัท่ีรำยงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรซ้ือสินคำ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศในงวด
ถดัไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี  
 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 2561  2560 

ไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียง   

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 324,629 288,857 

ดอลลำร์สิงคโปร์ 1,000 200 

ยโูร 266,459 111,944 

ปอนดส์เตอร์ลิง - 80,109 

 

ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ 

ควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือ คือควำมเส่ียงท่ีลูกค้ำหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถช ำระหน้ีแก่บริษทัตำม
เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก ำหนด 

ฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนดนโยบำยทำงด้ำนสินเช่ือเพื่อควบคุมควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือดงักล่ำวโดย
สม ่ำเสมอโดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ทุกรำยท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีใน
รำยงำนไม่พบวำ่มีควำมเส่ียงจำกสินเช่ือท่ีเป็นสำระส ำคญั ควำมเส่ียงสูงสุดทำงดำ้นสินเช่ือแสดงไวใ้นรำคำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกบริษทัมี
ฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก ฝ่ำยบริหำรไม่ไดค้ำดวำ่จะเกิดผลเสียหำยท่ีมีสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหน้ีไม่ได ้

 

ควำมเส่ียงจำกสภำพคล่อง 

บริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั และเพื่อท ำให้ผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแส
เงินสดลดลง 
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30.  กำรตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนำม 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรมี
มติอนุมติักำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศเวยีดนำม ดว้ยทุนจดทะเบียน 800 ลำ้นดองเวยีดนำม (หรือ
ประมำณ 1.14 ลำ้นบำท) ทั้งน้ีบริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงภำยหลังกำรลงทุน บริษัทดังกล่ำวจะมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กำรลงทุนดังกล่ำวน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรลูกคำ้ โดยเร่ิมจำกหน่วย
ธุรกิจ “ระบบกำรพิมพดิ์จิทลั” เป็นหน่วยธุรกิจแรก ปัจจุบนั บริษทัอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำรจดทะเบียน
บริษทัยอ่ย ขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจ และเปิดบญัชีเงินฝำกต่ำงประเทศ (Offshore Account) ในนำมของ
บริษทัเพื่อกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียน ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย และค่ำใชจ่้ำยส ำนกังำนต่ำง ๆ เพื่อใช้
เป็น (Contribution Capital) ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 

31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 31.1  กำรเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนำม 

  ตำมมติ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ค ร้ังท่ี  1/2562 เม่ื อว ัน ท่ี  28 กุมภำพัน ธ์  2562 

คณะกรรมกำรมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 30) จำก 800 ลำ้นดอง
เวียดนำม เป็นไม่เกิน 2,400 ล้ำนดองเวียดนำม เพื่อให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนและให้เงิน
สนบัสนุนเพิ่มเติมในรูปเงินทุนหมุนเวยีน แต่เม่ือรวมกบัทุนจดทะเบียนแลว้ไม่เกิน 4.5 ลำ้นบำท 

 31.2 กำรจ่ำยเงินปันผล 

   ตำมมติ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ค ร้ังท่ี  1/2562 เม่ื อว ัน ท่ี  28 กุมภำพัน ธ์  2562 

คณะกรรมกำรมีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.16 บำท ส ำหรับหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและ
ได้รับช ำระแล้วจ ำนวน 584,500,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 93,520,000 บำท โดยจะน ำเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัคร้ังต่อไป เพื่อพิจำรณำอนุมติัเงินปันผลดงักล่ำว 

 

32. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 รำยกำรบำงรำยกำรในงบก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ได้มีกำรจดัประเภท
ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรในงบก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

ดงัน้ี 

 บำท 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มข้ึน(ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,153,918,431  7,872,186  1,161,790,617 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 132,046,080  (7,872,186)  124,173,894 

ตน้ทุนขำย 788,388,567  (31)  788,388,536 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 116,652,267  (7,494,487)  109,157,780 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 89,368,921  15,820,809  105,189,730 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  145,156,491  (8,326,291)  136,830,200 
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33. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่และมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 

  สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  
  โดยมีผลบงัคบัใชถื้อปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2562 เป็นตน้ไป มีดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำ
รำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วม
คำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจ
เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อ
ขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนได้เสีย
ในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10      

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไม่
มีควำมเก่ียวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ
กิจกรรมด ำเนินงำน 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15       

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่
ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25       

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ื อ ง  ภ ำ ษี เงิ น ได้ -ก ำร เป ล่ี ยน แป ล ง
สถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู ้
ถือหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27      

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึน
ตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29      

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง
สภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
และกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง  ข้อจ ำกัด สินท รัพย์ต ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี  ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 
2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 



- 58 - 

 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 

 (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 มีดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 19 

 

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำ
สำรทุน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขำ้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

 

34. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

   งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2562 

 


